
REGULAMENT CONCURS 

CÂȘTIGĂ 2 INVITAȚII LA SPECTACOLUL „SHOW DE 

COMEDIE” 

 

Articolul 1 - Organizatorul si Regulamentul oficial al Concursului 

Concursul este organizat de S.C GAZETA RÂMNICEANĂ S.R.L. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile 

stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, 

din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre 

aceste modificari.  

Articolul 2. Durata. Locul desfășurării. 

Art.2.1. Concursul se desfășoară în perioada 01.04.2021 - 07.04.2021, 

exclusiv online, pe Pagina de Facebook „GAZETA RÂMNICEANĂ” 

Art.2.2. Invitațiile oferite în cadrul concursului se pot utiliza doar pe 

data de 08.04.2021, în ziua spectacolului. 

Articolul 3 – Dreptul și condițiile de participare 

Art.3.1. Poate participa la Concurs orice persoană juridică sau fizică, 

cu vârsta de peste 18 ani, să dețină cont de facebook real. 

Art.3.2. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea 

integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament. 

Articolul 4. - Mecanismul Concursului 

Art.4.1. Pentru a avea calitatea de participant la Concurs, persoanele 

precizate la art. 3.1. trebuie:  

- Să dea Like Paginii de Facebook „GAZETA RÂMNICEANĂ” 



- Să distribuie articolul publicat de  Pagina „GAZETA RÂMNICEANĂ” 

cu titlul  "Show cu Doru Octavian Dumitru. Două bilete sunt gratuite"  

și să eticheteze o persoană.  

Articolul 5. – Premiile 

Art.5.1. În cadrul acestui Concurs se acordă două invitații la 

Spectacolul „SHOW DE COMEDIE” susținut de cunoscutul comediant 

Doru Octavian Dumitru. 

Articolul 6. Acordarea premiilor și validarea câștigătorilor 

Art.6.1. Premiul Concursului se va acorda în data de 08.04.2021, la 

Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din  Râmnicu Sărat, la ora 

19:00.  

Art.6.2. Câștigătorul va fi anunţat pe data de 07.04.2021, la ora 

14:00,  printr-o postare publică pe pagina de  Facebook GAZETA 

RÂMNICEANĂ,  imediat după încheierea tragerilor la sorți. În cazul în 

care câștigătorul nu poate fi contactat (nu răspunde) în interval de o  

oră de la extragere, premiul se va acorda altui participant, ales prin 

același mecanism de tragere la sorți.  

Art.6.3. Câștigătorul se va prezenta la Centrul Cultural Florica 

Cristoforeanu din  Râmnicu Sărat cu dovada mesajului primit din 

partea Organizatorului (Gazeta Râmniceană).  

Art.6.4. Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiilor. 

Articolul 7. Limitarea raspunderii 

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice 

Participant care, prin comportamentul neadecvat, afectează bunul 

mers al concursului. 

 



 


